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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 9. marts 2015 

Tid: 19:45 

Tilstede: John, Finn, Torben, Sigrid, Michael, Anne Birgitte, Lars, Kirsten 

Afbud: Aiah, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af referat Punktum efter afbud ved regnskab. 
Anfører punktbetegnelse ved sager til beslutning. 
+ yderligere betegnelser 

4. Meddelelser fra formand  Der efterspørges billeder fra det gamle Reerslev til en folder om 
det gamle Taastrup – med ældre billeder fra kommunens områder. 
John deltager i møde med de andre Landsbylaug den 18. marts 
2015. 
Intet nyt om Fjernvarmesituationen.  

5. Meddelelser fra kasserer Corabelle har sendt kr. 2500 for hjælp til at dele foldere ud i 
sommer. Dette vederlag er tilgået kassen for fællesaktiviteter. 
Varebeholdning af drikkevarer opgøres og værdi fastsættes, da det 
giver mere retvisende forbrug af de enkelte arrangementer. 

6. Sager til drøftelse 
a. Store skraldedag 

 
b. Nordtoften  

 
 
 
 

c. Skt. Hans aften – skal i 
Tingstedet – frist den 
10-03-2015. 

 
Johan arrangerer igen i år. Afholdes den 19-04-2015. 
 
Oplæg til kommunen omkring opfølgning på vores sidste brev til 
kommunen omkring problemstillingen. 
Skrivelse til de 3 personer, der har fået kastet sten på deres hus 
den 09-02-15 omkring tilbud om et møde. (10 dage) 
 
Som sidste år – Michael M sender oplæg til Tingstedet. 
(Fristen er 10. maj – ikke 10. marts) 
 

7. Sager til beslutning 
 
a) Godkendelse af 

regnskab 
 

b) Generalforsamling – 
hvem gør hvad 

 
 
Regnskab er godkendt – sendes til revision 
 
Lars Andersen – Kan ikke genvælges 
Sigrid: Ikke på valg 
Anne Birgitte – på valg 
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c) Evaluering af 

Fastelavnsarrangement 
 
 
 
 

d) Status på opfølgning 
på fakkeloptog – 
herunder opfølgning til 
deltagerne. 

Finn – på valg 
Torben  - Ikke på valg 
Kirsten – Ikke på valg 
Nick – på valg 
Michael – Ikke på valg 
Aiah – Ikke på valg 
John – på valg 
 
Der lægges et opslag på Forældreintra på Reerslev Skole omkring 
at landsbylauget søger nye medlemmer. 
 
Det foreslås at dagsorden trykkes op lægges på bordene – på 
bagsiden trykkes regnskabet. 
 
Underholdning: Vi prøver uden underholdning 
Opvask: John spørger Birthe 
 
 
Slikposer mindre – max 100 g.  
Bestyrelsen foreslår at Juice indgår i pakken med den forplejning, 
der indgår i de kr. 25 til børn. Kaffe og boller til forældrene. 
Sodavand skal være betalbart. 
Det fungerede fint med mobilepay 
  
Skolen er via skolelederen blevet bedt om at opfordre klasserne til 
at lave tegninger til kommunen. 
 
Vi har stadig et hængeparti med læserbrev. 

8. Eventuelt Intet til punktet. 

 

 


